
Møsten 
 
Dette område havde før oprettelsen af husmandsstederne 2 navne:  
Møst Wangen og Store Møste Eng. 
”Møste” er et ord, der beskriver en helligdag i markarbejde, en strimmel jord, der er oversprunget 
ved pløjning, harvning eller såning. 
En udlægning af navnet blandt beboerne er dog, at Møst skulle være opstået af, at 
hoveriarbejderne på Løvenborg gik mod øst, når de skulle hjem.  
 
De 21 husmandslænger, der blev oprettet 1799-1800, bestod alle af en 5 fag bolig, og 3 fag udhus 
og lo. Hvert fag var på 2½ alen (1 alen er 2/3 meter), opbygget af eg som undertømmer og fyr som 
overtømmer, dvs. løsholter, bjælker, spær og lægter. 
Alle husmændene fik 7 tdr. land; de 5 tdr. land lå ved ejendommen. De 2 tdr. land lå bag 
sandbanken samt et par skæpper ved Hækgave, der hvor Storeåen og Lilleåen mødes. Det var 
også her ved sammenløbet af åerne, at både voksne og børn badede om sommeren. 
Alle Butterups gårde havde også fra starten et stykke møst – 15-18 tdr. land, afhængig af 
boniteten. 
I dag er det kun gårdejeren Morten Hou der har jord her. 
 
Vejen, forbi Butterup Byvej 16, kaldte man Tarmosevej (der ligger en mose længere ude med dette 
navn. Mosen er dog helt tilgroet.)  
Husmandsstederne er i dag ombygget, restaureret eller eksisterer ikke mere.  
  
Møsten 1: 
 

Gården er opført i 1877. 
          

Den ejes af Svend-Erik Jensen samt hans 
søn Robert. Svend-Eriks forældre. Bodil og 
Osvald Jensen havde gården tidligere og 
boede her med deres børn: Vera, Svend-Erik 
og Anne-Marie.  
Osvald Jensen døde 1980 og Bodil døde i 
2001. Efter Osvalds død boede Bodil på 
gården.  
Svend-Erik blev forpagter i 10 år, inden han 
overtog gården i 1985. 
 
 

          Bodil, Svend-Erik, Anne-Marie og Osvald 
 

Møsten 3:  
 

Svend-Erik f. 4. juli 1943 bor her med sin hustru Merete, f. 3. 
december 1945. 
Svend-Erik mødte Merete i Svinninge. I 1966 blev de gift og 
flyttede ind på Møsten 2, hvor de boede i 4 år. Her blev deres 
ældste datter, Marianne, født. 
 
10. januar 1970 bosatte de sig i nuværende hus, Møsten 3. Deres 
søn Robert blev født i maj måned. Den yngste datter Karina blev 
født i 1973. 
Svend-Erik driver stadig gården, Møsten 1, og har i årenes løb 
købt mere jord, længere ude på Møsten, et område, hvor vandet 
fra åen i de senere år er steget meget, på grund af dårlig 
vedligeholdelse af Tuse å. Der blev dog gjort lidt ved problemet 
efter henvendelse til daværende miljøminister Connie Hedegaard. 
Problemet eksisterer dog stadig. 
 

    Merete og Svend-Erik 



Datteren Marianne bor i dag i Holbæk, hun er udlært maler. Robert er landmand; han har haft en 
gård i Butterup, Butterup Byvej 14, i 10 år. Nu har han en gård i Marke, hvor han bor med sin kone 
og 2 børn.  
Karina bor Hirsevænget, Tuse.  
 
Møsten 2: 
Max Larsen, født den 27/9 1944 i Grevinge har haft denne gård fra 1965-2007. 
Max kom til Butterup med sine forældre, Ella og Herløv Larsen og sin søster Maja, født i 1946. 
Maja blev uddannet pædagog. 
De voksede op på gården Butterup Byvej 7. I 1954 blev deres bror Palle født. Palle er politibetjent i 
Holbæk. 
Ella blev født og opvoksede i Eriksholms mark, Herløv stammede fra Atterup i Odsherred.  
Parret blev gift den 13. november 1943. 
Inden Ella og Herløv Larsen købte gården Butterup Byvej 7, havde parret købt en gård i 
Gundestrup. Herløv havde året før købt et husmandssted. 
Da Ella og Herløv fraflyttede gården i Butterup, byggede de et hus Tranekær 33 i Gislinge. Senere 
flyttede de til et mindre hus, Bymarken 13.  
Herløv Larsen døde 1999. Ella døde i 2007.  
  
Max bor i dag i Gislinge i moderens tidligere hus sammen med Sanne.  
Max startede sin skolegang hos fru Kobbernagel på Tuse skole. 
 
(Læs mere om Max under gårdbeskrivelsen af Møsten 2) 
 

 
Skolefoto 1953 

 
Nederste række fra venstre: Alice, Grethe, Karin, Helen, Vibeke, Laila, Lis, Annelise, Jytte. 
Række nr. 2: fru Kobbernagel, under hende Karsten, Ole, Jørgen, Svend-Erik, John, Erik, Kaj,  
                      Mogens, Arne. 
Række nr. 3: Mogens, Andreas, Gert, Allan, Arne.  
Række nr. 4: Kjeld, Alex, Otto, Max. 
 
Børn, der kom fra Butterup: Vibeke, Laila, Jytte, Karsten, Ole, Svend-Erik, Otto, Max.  
 



 
Konfirmander 1959 

 
Pigerne fra venstre: Jytte fra Møsten 4, Inga fra ”Lavbo” samt tvillingerne Vibeke og Laila fra 
Borup. 
Drengene fra venstre: Rønn-Sørensen, Otto fra Hesselvad 7, Max fra Butterup Byvej 7, Ole fra 
Butterup Byvej 14, Alf fra Løvenborg, Knud Preben fra Møsten 19, Karsten fra Hesselvad 6.  
 
Møsten 4: 
I 1901 boede Inger Marie Rasmussen og sønnen Christian her.  
Lars Peter Christensen boede her med sin hustru Johanne, barn og en slægtning i 1930. Senere 
blev Lars Peter gift med Erna. De havde 10 børn, Eva, Freddy, Lise, Else Marie, Kirsten, Tonny, 
Jytte, Doris, Kurt og Bjarne. 
De 9 af børnene boede i huset, hvor der ikke var indlagt vand. Elektricitet var indlagt tidligere.  
Når der skulle bades, foregik det i gruekedlen. 
Lars Peter døde i 1977; Erna blev boende nogle år, inden hun flyttede til Holbæk. 
Morten Hou købte stedet; det gamle hus blev fjernet ved en brand, der kunne ses langt omkring.  
Et nyt hus måtte bygges, hvis man holdt grundmålene for det tidligere husmandssted. Morten Hou 
byggede så et nyt hus med disse restriktioner i 1987. Nu bor Jens Hou med sin familie i huset.  
 

   
                    Foto fra ca. 1970                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Stedet før nedrivningen, loen i forgrunden, derefter 

stuen, mod vejen en port 



 
Møsten 6:  
Jens Peter Jensen, f. 1884 (kaldet lille Peter Jensen) og hustru Olga Jensen, f. 1891 boede her i 
1925 med deres børn: Karen, f. 1911, Else, f. 1915, Gerda f.1918, Anna f. 1921 og Ester f. 1924. 
En søn Kaj blev senere ejer af huset; han bosatte sig i Sverige, og lejede huset ud. Fra 1976-1985 
var Kirsten (Lars Peter og Ernas datter) og hendes mand Hans Olsen lejere. Ejgil Vestergaard 
Andersen og hustru Grethe købte derefter huset. Havde stedet til først i 90erne, hvor to islændinge 
købte det.  
I 1999 blev det solgt til Karina og Lars Lauridsen. De bor her med deres 2 børn Tobias og Sara. 
Karina er uddannet reservedelsekspedient, men driver stutteriet ”Bakkely”. Har pt. 5 avlshopper, 3 
plage og 1 hingst. Lars er mekaniker og arbejder i Tåstrup. 
 

    
     Huset i 1999, restaureret omkring 1960                                           Huset i 2010 

 
Møsten 7: Nu en restaureret bolig opført af træ beboet af Lars Peter og Ernas barnebarn, Henrik. 
Tidligere ejere var hans nu afdøde forældre, Doris og Gunnar Christensen (søn af Hans 
Christensen, Butterup Byvej 29). 
 
Møsten 10: Beboet i 1921 af den flinke mælkemand (skoleelever fra Butterup fik lov at køre med 
vognen til Tuse skole) Frederik Jensen f. 1886 og hustru Kristine Jensen, f. 1891. De har boet her 
med deres 5 børn: Åge f. 1915, Margrethe f. 1918, Marie 1923, Poul f. 1924 og Inge f. 1930. 
Udover indtægten fra mælketuren levede familien af indtægterne fra husmandsstedet. Han havde 
bl.a. 3 køer og en kvie.  
Datteren Inge blev gift med Knud, som senere overtog huset.  Parret flyttede senere til Tuse, 
dengang Kalundborgvej, med deres to piger. Det var flinke og rare mennesker. Inge var i en 
årrække rengøringsassistent på Tuse skole, hvor hendes arbejde altid blev udført omhyggeligt. 
Hun døde omkring 60-års alderen.     
  
Møsten 10 er i dag fint restaureret og ejes af Niels Reutzer Larsen, som bor her sammen med sin 
kone Lene. Niels` forældre Inge og Villy Reutzer var tidligere ejere. De købte stedet i 1977. Efter 
faderens død overtog Niels halvparten af huset, og Inge blev boende en periode, inden hun 
flyttede til Hagested. Hun døde i 2003. Niels overtog huset i 1999. 
 

   
     Stedet 1977, hvor lo og stald ses i højre side.               Møsten 10 i 2010 (Foto Erling Knudsen) 



Møsten 13: 
I 1901 boede her Hans Jensen f. 1846 og Karoline Jensen f. 1848 med deres sønner Karl f. 1885, 
Hans f. 1890 og datteren Karen, f. 1893 samt en slægtning. 
Ferdinand, f. 1882 og Laura Pedersen, f. 1882 og deres 2 børn boede her i 1930. 
Georg og Nielsine boede her med deres børn i 40erne.  
Stedet blev restaureret i 1948 og 1970.  
Senere ejer var Ejnar Carlsen og hustru med de 7 døtre, Marianne, Conni, Lillian, Åse, Kirsten, 
Anita, Lis og sønnen Flemming. 
 
I 1987 købte A. Pedersen stedet og bor her endnu. Der er solgt jord fra, så der kun er 1 tdr. land 
ved huset samt noget granskov.  
 

 
Møsten 13 i 2010 (Foto Erling Knudsen) 

 

 
Møsten 19: Stedet er opført 1877. 
I 1930 boede Niels Chr. Sørensen, f. 1863 og hans husbestyrerinde Marie Sørensen, f. 1867 i 
dette sted. 
Lise og Johanes Jensen boede med deres 3 børn her fra 1943-1953. 
Herefter boede Aksel og Solvejg Andersen her. De havde 6 børn: Eva, Knud, Poul, Leif, Rita og 
Ruth. Efter Solvejgs død, ca. 1995 kom Aksel på plejehjem, hvor han døde i 2004. 
Nu er der foretaget en meget fin restaurering af stedet. 
 
Ejere er Peter Bæk og Margit Irene Nielsen. 
 
  

 
Møsten 19 2010 (Foto Erling Knudsen) 



   
Møsten 21: 
Dette sted har været en landejendom med ca. 25 tdr. land.  
Enok og Jenny med deres børn Jens, Poul og Asta boede her fra omkring 40erne. 
I 1960erne boede Eigil og Grethe Vestergaard Andersen her med deres børn: Alex, Else Marie, 
John, Bodil og Bente. Sønnen Alex havde et slamsugningsfirma. 
I 1985 fraflyttede Eigil og Grethe stedet og købte Møsten 6.           
Stuehuset er restaureret flere gange og beboes i dag af englænderen David Skov Hoskings. 
 
 
 
Møsten 23: I det sidste sted på denne vej, inden den drejer til højre, har i årenes løb boet flere 
familier, bl.a. læreren Forchammer, som fik tækket huset. Hans Christian og Rita Karlskov med 
familie har også boet her.  
 
Nu beboes det restaurerede sted af Michael Skov Annweiler med hustru og 5 børn. Han har 
firmaet MSA byg.   
 

 
Foto fra Poul E. Carlsens bog om Butterup sogn 

 
 
Det tidligere husmandssted – bortset fra den lille udlænge – viser tydeligt hvordan de små 
husmandsbrug blev bygget.  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  


